Voetbalzaken

s.v. Concordia-Wehl

01.10.2016
“ Professionalisering naar een gezonde toekomst ”

Inhoudsopgave:
1. Voorwoord voorzitter voetbalzaken Hemmie Caldenhoven
2. Doelstellingen
3. Voetbalzaken
4. Vertrouwenspersoon
5. Verklaring van Goed Gedrag
6. Materiaalbeheer
7. Organisatiestructuur en taakverdeling
8. Taken voorzitter voetbalzaken
9. Reguliere vergaderingen van alle voetbalorganen
10. Vergaderingen voetbalzaken
11. Coördinatorenoverleg jeugdafdeling en vergaderingen jeugdcommissie
12. Taakomschrijvingen
13. Kunstgrasveld
14. G. Voetbal
15. Onder 21 jaar en/of 23 jaar
16. Velddiensten
17. Planning trainingsvelden en kleedkamers voor trainingen
18. Plannen velden en kleedkamers voor wedstrijden
19. E.H.B.O.
20. Verzorgers

21. Scouting jeugdafdeling
22. Hersteltraining
23. Techniektrainingen jeugdafdeling
24. Keeperstrainingen
25. Trainers en leiders jeugdafdeling
26. Trainers en leiders seniorenafdeling
27. Convenant JSVL De Graafschap.
28. Kuppens Instuif
29. Kidsclub
30. Jeugdtoernooien
31. Seniorentoernooien
32. Jeugdbeleidsplan 2016-2018
33 Voetbalbeleidsplan 2016-2018
34. Gekwalificeerde trainers
35. Consul
36. Scheidsrechters
37. Technisch coördinator jeugdafdeling
38. Kledinglijn en kosten kledinglijn
39. Stagebegeleider Graafschap College en Erkend Leerbedrijf Graafschap College.
40. Pupil van de week
41. Gebruik trainingsveld bij afgelasting velden 3 en 4.
42. Doorschuiven talentrijke voetballers naar een oudere leeftijdsgroep
43. Meetrainen A1 talenten na de winterstop met 1e  of 2e  elftal
44. Ledenadministratie, aanmelding e.d.
1. Voorwoord voorzitter voetbalzaken Hemmie Caldenhoven:
De voetbalstructuur is 2015 in het bestuur besproken en gefiateerd. De structuur en de doelstellingen zijn
toegelicht en goedgekeurd door de TC selectieteams, TC lagere senioren en de jeugdcommissie (JC). E.e.a. is
vastgelegd in een nieuwe beleidsnota die is gepubliceerd op de website. Na een jaar hebben wij de nota
geevalueerd en komen wij tot kleine aanpassingen. Er zijn meerdere zaken opgepakt en wij hebben de nota
compacter gemaakt. Wij als commissie voetbalzaken zijn tevreden zijn over de voortgang en zijn overtuigd dat
deze nota bijdraagt aan een gezonde en succesvolle toekomst van onze vereniging.
2. Doelstellingen:
- Meer transparantie en overleg commissies
- Betere interne en externe communicatie
- Grotere betrokkenheid van commissies t.w. selectieteams, lagere senioren en jeugdafdeling
- Versterking van voetbalkennis en professionalisering van het kader voetbal.
- Delen van kennis en kunde.
3. Commissie Voetbalzaken:
Voetbalzaken (v.h. voetbalhart) bestaat uit: het bestuurslid voetbalzaken en de voorzitters TC selectie-elftallen, TC
lagere seniorenteams en JC.
4. Vertrouwenspersoon:
Concordia beschikt sinds 2016 over een vertrouwenspersoon voor seksuele misdragingen, pestgedrag en overig
ongewenst gedrag. Wij hebben in 2014 een pestprotocol opgesteld en 2016 is er in onze nieuwsbrief uitvoerig
toegelicht wat haar werkzaamheden zijn.
5. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG):
In 2016 is besloten dat een VOG voor alle vrijwilligers die met jeugd omgaan zal worden geïmplementeerd. In deze
tijd is het van belang dat vrijwilligers, voor zover mogelijk is om te onderzoeken, van onbesproken gedrag zijn. Zij

gaan om met kinderen en het is van belang dat wij risico,s van ongewenst gedrag uitsluiten. Uiteindelijk wordt bij
ongewenst gedrag de vertrouwenspersoon hierbij betrokken.
Vanaf het seizoen 2015-2016 is een coördinator aangesteld.
6. Materiaalbeheer:
Het materiaal wordt beheerd door de materiaalbeheerder en er is op dinsdag van 19.00 u – 20.00 u een inloopuur.
7. organisatiestructuur en taakverdeling:


TC selectie-elftallen
– voorz. Marko Evers
– secr. Herman Peeters

Taakverdeling o.a.:
keeperstrainer
grensrechters
assistent-trainer
samenstellen teams
elftalleiders
verzorger
vergoeding vrijwilligers

V O E T B A L Z A K E N
– voorzitter Hemmie Caldenhoven (bestuurslid)

TC overige senioren
– voorz. Jurgen Siebes
– secr. Martin Kloppenburg

Jeugdcommissie
– voorz. Bas Helmink
– pupillen Paulien Hebing
– lid Nick Jansen
– lid, Gerard Timessen
– lid, Andre Pastoors
– lid Marco Godschalk
– lid Kevin Evers

grensrechters
samenstellen teams
elftalleiders
oefenprogramma
trainers

trainers
/leiders
samenstellen teams
techniektrainigen
zaalcompetitie
stagebegeleiding
Kuppens Instuif
vergoeding vrijwilligers

vergoeding vrijwilligers

8. De taken van de voorzitter voetbalzaken:
- Contactpersoon JSVL (samenwerkingsverband De Graafschap) en andere BVO's
- Contactpersoon KNVB
- Externe communicatie naar de pers
- Afgevaardigde in het bestuur namens alle commissies
– Aanspreekpunt vertrouwenspersoon
- Eindverantwoordelijk voetbal(technische)zaken
– Contracten selectietrainers 1e  en 2e  elftal en standaard elftallen jeugd (A1,B1,C1 en D1).
– Contracten keeperstrainer en verzorgers
– Betrokken bij aanstelling selectietrainers senioren en jeugdafdeling
– Verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
9. Reguliere vergaderingen commissies:
TC selectie-elftallen
TC lagere senioren
Jeugdcommissie
geen vaste datum – commissie
geen vaste datum – commissie
2e  di. v.d. maand –
commissie
4x per seizoen – trainers 1 en 2
1x per seizoen trainers(dec.)
leiders/trainers - november
1x per seizoen begeleiding(dec.)
1x per seizoen begeleiding (nov.)
leiders/trainers (juni)
 0. Vergadering van de commissie voetbalzaken:
1
4e  maandag van de maand (4 voorzitters voetbalzaken, TC Selecties, TC lagere senioren en JC).

11. Coördinatorenoverleg jeugd, jaarvergaderingen van alle vrijwilligers.
* De lijncoördinatoren hebben minimaal 2x per seizoen overleg met de lijn en aan het eind van het seizoen met
leiders/trainers over de indeling voor het nieuwe seizoen. In principe is hierbij iemand van de JC aanwezig.
* De lijncoördinatoren hebben onderling 2x per jaar overleg.
* In november houdt de JC een vergadering van leiders/trainers/vrijwilligers en het seizoen wordt met een
vergadering in mei/juni afgesloten. Na deze vergadering sluiten de vrijwilligers van de seniorentak aan bij
een gezellige afsluiting.
12. Taakomschrijvingen en doelstellingen TC selectie seniorenelftallen, TC lagere seniorenteams en voetbalzaken.
Doelstelling
Bij de afdeling senioren kunnen de spelende leden onderverdeeld worden in prestatie en recreatieve spelers.
Concordia beoogt voor haar leden gezelligheid en ontspanning te brengen waar sportiviteit hoofdzaak dient te zijn
en de prestatie, binnen de mogelijkheden van elk individu en alle elftallen afzonderlijk nagestreefd dient te
worden. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van trainingen, het deelnemen aan wedstrijden en
andere middelen die aan het bereiken van voornoemd doel bevorderlijk kunnen zijn.
Het streven moet zijn om spelers voor de club te behouden en kansen te geven om zich te ontplooien binnen zijn
niveau waarvoor trainers en vrijwilligers onontbeerlijk zijn.
De prestatie gerichte spelers dient nagestreefd te worden dat zij op een zo hoog mogelijk niveau voetballen.
Jeugdcommissie:
De taakverdeling van de JC is beschreven in de beleidsnota JC 2016-2018 en de voetbalbeleidsnota 2016-2018.
Samenstelling:
Het bestuur kan de commissies in overleg met de voorzitter voetbalzaken benoemen. De benoeming tot lid van de
commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken voor onbepaalde tijd of totdat de opdracht is ingetrokken.
Taakomschrijving:
1. Deze commissies behartigen de belangen van de afdeling senioren.
2. Zij zijn verantwoording verschuldigd aan de voorzitter voetbalzaken en kunnen besluiten nemen betreffende
het in goede banen leiden van de afdeling senioren met in acht neming van de doelstelling.
3. Heeft een adviserende taak bij aanstelling van trainers, leiders en verzorger (bestuur is eindverantwoordelijk).
4. De commissies rapporteren schriftelijk op basis van de periodieke vergaderingen over de voortgang en
werkzaamheden aan de voorzitter voetbalzaken en het bestuur.
5. De voorzitter voetbalzaken rapporteert aan het hoofdbestuur en legt daar verantwoording over af.
6. De commissie TC selectieteams vergadert indien nodig maandelijks of zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht.
7. De TC lagere senioren vergadert per kwartaal of zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk acht.
8. De commissie voetbalzaken vergadert structureel 1x per maand.
9. De commissies fungeren als klankbord voor spelers en begeleiders.
10. Minimaal 1x per jaar wordt met de overige elftalbegeleiders gesproken. De voorzitters sturen de notulen naar
de voorzitter voetbalzaken en adviseren in eventuele besluiten. De notulen worden besproken in voetbalzaken.
11. De TC selectie-elftallen overlegd 4x per jaar met de trainers van de selectie-elftallen en maakt hiervan notulen.
Deze worden besproken in voetbalzaken.
12. De commissies dragen zorg voor de indeling van de seniorenelftallen en dat ter bespreking brengen in de
elftalleidersvergadering en/of spelersgroepen, doch uiterlijk juni van elk jaar.
13. De inhoud van de vergaderingen is vertrouwelijk en dient als zodanig behandeld te worden.

Voorzitters:
Zitten de bijeenkomsten van de commissies voor en de voorzitter voetbalzaken heeft zitting in het bestuur.
Bij een trainingswisseling van de selectie-elftallen start de voorzitter van de TC selectie-elftallen i.s.m. de
voorzitter voetbalzaken de sollicitatie procedure met inachtneming van de richtlijnen van het beleidsplan en geeft
aan het bestuur schriftelijk het advies van de commissie door m.b.t. benoeming met redenen omkleedt.
De TC lagere seniorenelftallen is verantwoordelijk voor de aanstelling van trainers voor de lagere elftallen wat
vaak intern door spelers uit de elftallen kan worden opgelost.
Zij brengt hiervoor een advies uit aan voetbalzaken.
Secretaris:
Maakt een verslag van alle vergaderingen en stuurt dat verslag naar de leden van voetbalzaken en het bestuur.
Organisatie voetbalzaken:
1. Verzorgt contacten:
a. met Technische Commissies senioren
b. met leiders en trainers van de seniorenelftallen.
c. aanspreekpunt van de seniorenspelers
d. met de jeugdcommissie
e. met het hoofdbestuur
2. Optimaliseren van de sportieve mogelijkheden van de spelers door middel van samenstelling van de elftallen,
trainingsgroepen in overleg met trainers en begeleiders.
3. Het treffen van doorstroom bevorderende maatregelen van senioren spelers en jeugdspelers.
4. Ingeval beëindiging van de carrière in prestatie team
a. hem te bewegen in een lagere team te spelen
b. hem er toe bewegen, jeugdgroepen te trainen en/of te begeleiden.
5. Is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het beleidsplan en haar taakomschrijving.
6. Fungeert als klankbord en adviesorgaan in situaties waarbij deskundigheid gewenst is. Dit geldt voor zowel het
bestuur als begeleiders en spelers.
13. Kunstgrasveld:
De kunstgrascommissie heeft in 2015 haar plannen opgepakt om een kunstgrasveld te realiseren.
14. G voetbal:
In 2013 hebben wij met Stichting Elver onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van G voetbal en geconcludeerd
dat er te weinig deelnemers waren. In 2015 hebben wij met Elver geconcludeerd dat de situatie niet is veranderd.
Wij zullen de komende jaren mogelijk een nieuw onderzoek starten.
15. Onder 21 jaar:
De competitie >21 jr. met 2 dispensatiespelers > 23 jr. is een aanvulling voor de opleiding van talenten om beter
voorbereid te zijn op de stap naar ons 1e  of 2e  elftal. Het team valt onder de verantwoordelijkheid van de JC in
overleg met de voorzitter voetbalzaken. De trainer van de A1 is de trainer/coach en stelt de selectie samen in
overleg met de trainers van het 1e  en 2e  elftal.
16. Velddiensten:
Voor de senioren- en jeugdafdeling is een velddienst beschikbaar met ieder een eigen coördinator.

17. Planning gebruik trainingsvelden en kleedkamers bij trainingen:
De indeling is in handen van een coördinator. Hij stelt een schema op waaraan iedereen zich houdt incl. FC Gelre.
18. Gebruik wedstrijdvelden en indeling kleedkamers voor wedstrijden:
Deze verantwoordelijkheid is in handen van de dienstdoende velddienstvrijwilliger.
19. E.H.B.O.
Het streven is om op wedstrijddagen van de jeugd- en seniorenafdeling een gediplomeerde EHBO'er op ons
sportpark te hebben. Nu is dit op zaterdag en zondag onvoldoende geregeld.
20. Verzorging:
Op dinsdag- en donderdagavond is er een verzorger aanwezig. Zij zijn beschikbaar voor leden van Concordia. Vaak
wordt vrijwel alleen door de 1e  en 2e  selectie gebruik van deze mogelijkheid maar ook voor de overige leden geldt
dat zij bij deze verzorgers terecht kunnen.
21. Scouting jeugdafdeling:
In 2014 is de scoutingcommissie opgeheven en is de scouting onder verantwoording van de coördinatoren
gekomen.
De komende jaren bekijken wij of het zinvol is om weer tot een zelfstandige scoutingcommissie te komen.
22. Hersteltraining:
Voor de geblesseerde spelers is Hans ten Bosch beschikbaar en wij kijken wat de mogelijkheden zijn voor de
overige (senioren)spelers. Met Hans bespreken wat de mogelijkheden zijn en wie er gebruik van kunnen maken.
De training wordt gegeven in combinatie met drie buurtverenigingen.
23. Techniektrainingen jeugdafdeling:
Sinds jaren verzorgen wij techniektrainingen voor pupillen en worden de trainingen vaak verzorgd door spelers uit
de 1e  en 2e  selectie senioren. Hiervoor is een coördinator aangesteld.
24. Keeperstrainingen:
Concordia wil keepers de mogelijkheid bieden om aan deze specialistentrainingen deel te nemen.
25. Trainers en leiders jeugdafdeling:
De JC is verantwoordelijk voor de indeling en aanstelling van trainers en leiders in de jeugdafdeling. Ieder team
heeft een eigen trainer en twee leiders incl. grensrechter.
26. Trainers en begeleiding seniorenafdeling:
De TC senioren is verantwoordelijk voor de indeling van de seniorenafdeling. De selectieteams hebben een eigen
trainer, een eigen grensrechter, elftalleider en verzorger. De betaalde krachten worden aangesteld door het
bestuur.
De lagere senioren hebben niet altijd een eigen trainer en trainen soms in combinatie met elkaar. Ieder team
heeft minimaal een leider en een grensrechter. Voor de lagere teams is bij de wedstrijden geen verzorger
beschikbaar maar er zijn mogelijkheden op trainingsdagen gebruik te maken van de verzorgers en/of
hersteltrainer.
27. Convenant JSVL De Graafschap:
Wij zijn convenantpartner van BVO De Graafschap. Het streven is om de samenwerking te versterken en te
betrekken bij trainingen van de jeugd en verzorgen van clinics.
28. Kuppens Instuif:

Een van de pijlers in de jeugdafdeling is de Kuppens Instuif die mede bepalend is dat wij ons ledenaantal op peil
houden. De organisatie is in handen van een coördinator.
29. Kidsclub:
De Kidsclub valt onder de verantwoordelijkheid van de JC en heeft een vaste coördinator en min. twee trainers .
Door het krimpscenario zal het ledenaantal onder druk staan en de doelgroep betreft kinderen van 4-5 jaar.
30. Jeugdvoetbaltoernooien:
Wij organiseren jaarlijks een van de grootste jeugdtoernooien van Nederland. De toernooien zijn een belangrijke
inkomstenbron voor de vereniging. De organisatie is in handen van de toernooicommissie en valt onder de
verantwoordelijkheid van de JC. De toernooicommissie vergadert 1x per jaar met het bestuur.
* Jaarlijks verzorgen wij rond de kerstdagen een zaalvoetbaltoernooi voor alle leeftijdslijnen. De organisatie is in
handen van lijncoördinatoren en de uitvoering ligt bij de jeugdleiders/ trainers. De deelname is gratis.
* In dezelfde periode organiseren wij een toernooi voor de vrijwilligers uit de jeugd- en seniorenafdeling. Hiervoor
is een coördinator beschikbaar. Het toernooi wordt met een oudejaarsborrel afgesloten in onze kantine.
31. Seniorentoernooien:
Concordia organiseert jaarlijks een aantal toernooien voor de seniorenafdeling t.w.:
- Concordia-cup
- MEMORIAL Toernooi
- Indoor Out
Ook voor deze toernooien is een toernooicommissie beschikbaar.
32. jeugdbeleidsplan 2016-2018:
Het jeugdbeleidsplan 2016-2018 staat op de website en is onderdeel van het algehele voetbalbeleidsplan.
33. Voetbalbeleidsplan 2016-2018:
In 2016 is een algeheel voetbalbeleidsplan geschreven voor de vereniging en dit plan is geplaatst op de website.
34. Gekwalificeerde trainers:
De komende jaren zal er aandacht komen voor het verbeteren van het niveau van onze trainers. Hiervoor zal de
mogelijkheid worden geboden om opleidingen en cursussen te volgen. Een minimumeis zou kunnen worden:
1e  elftal:
2e  elftal:
A1:
B1:
C1:
D1 en E1:

in 2e  klas minimaal TC2
minimaal TC3
TC 3 of hiervoor studerend
bij voorkeur TC3 of juniorentrainer KNVB
minimaal juniorentrainer KNVB
minimaal pupillentrainer KNVB

35. Consul:
Bennie Jansen is onze consul. De consul beslist of wedstrijden kunnen doorgaan en is bevoegd wedstrijden door
de staat van het veld(en) (deels) af te gelasten. Indien nodig wordt er op de wedstrijddagen een herkeuring
gedaan. De consul informeert de dienstdoende velddienst die op haar beurt de teams en tegenstanders
informeert. De consul is bevoegd de trainingen op het trainingsveld(en) bij slechte staat van de velden te
annuleren. Hij zal de desbetreffende elftallen tijdig informeren en op een publicatiebord de afgelasting melden.
36. Scheidsrechters:

Jeugdscheidsrechters:
De KNVB biedt een tweetal cursussen aan t.w. BOS cursus voor junioren en pupillenscheidsrechter waardoor zij
bevoegd zijn jeugdwedstrijden te fluiten. De JC probeert minimaal tweejaarlijks deze cursus aan te bieden.
Seniorenafdeling:
Het eigen scheidsrechterskorps is sterk afgenomen en zonder iets te doen kunnen wij op korte termijn een
probleem krijgen voor voldoende scheidsrechters. Dit is zorgwekkend en het komend jaar zal er actie worden
ondernomen.
37. Technisch coördinator jeugdafdeling.
Met ingang van 1.11.2015 is Maik Angenent aangesteld als technisch coördinator van onze jeugdafdeling.
Doelstelling:

Het verder verbeteren van de jeugdafdeling en kwaliteit van de trainers etc.

Doelgroep:

Trainers van de A1,B1,C1,D1

Taken:

– aanspreekpunt van de trainers
– Aanbieden oefenstof en bespreken oefenstof
– Bespreken doelstellingen trainers, coaching en begeleiding
– Bezoeken van trainingen en wedstrijden
– Zaterdagen regelmatig aanwezig op ons sportpark maar zal ook regelmatig bij VVO zijn.
– Periodieke evaluatiegesprekken

Hij is verantwoording verschuldigd aan de JC en zal periodiek overleggen met de voorzitters JC en voetbalzaken.
38. Kleding en kosten kleding:
Februari 2016 hebben wij een nieuw kledingcontract met KWD afgesloten. Voor de kledinglijn wordt jaarlijks op 1
februari € 25,- in rekening gebracht.
39. Stageplek, begeleiding Graafschap College en Erkend stagebedrijf MBO onderwijs Sport en Bewegen:
Wij bieden studenten van o.a. het Graafschap College een stageplek aan voor de opleiding van o.a. Sport en
Bewegen. Ook andere studierichtingen zijn bespreekbaar. Wij zijn een Erkend Leerbedrijf.
De coördinator onderhoud de contacten met de school en de studenten en 2015 hebben wij een 4-jarige
overeenkomst afgesloten als erkend leerbedrijf voor MBO onderwijs aan het Graafschap College. Studenten
lopen bij ons stage als leider, begeleider en trainer/coach. Zij zijn ook actief bij andere activiteiten w.o.
jeugdtoernooien.
40. Pupil van de week:
Bij de thuiswedstrijden van het 1e  elftal is een pupillenspeler de pupil van de week. De speler, ouders en
broertjes/zusjes worden uitgenodigd voor de wedstrijd. De speler is vanaf de voorbereiding van de wedstrijd
aanwezig en doet voor aanvang van de wedstrijd een doelpoging op de keeper van de tegenstander. Na de
wedstrijd krijgt de pupil en ouders/ broertjes/zusjes een hapje en drankje in de bestuurskamer en ontvangt o.a.
een voetbal.
41. Gebruik trainingsveld bij afgelasting velden 3 en 4.
Het 2e  traint van 19.30-20.45 uur en 1e van 20.30 -22.00 uur. (Ieder ¼ trainingsveld). Dit betekend dat lagere
elftallen v.a. 19.30 uur ieder 1/8 trainingsveld krijgen. Hiervoor is een indeling gemaakt voor trainingsavonden
(ma t/m do) waarbij ieder jeugdteam tot 19.45 uur max. 1/8 trainingsveld kan gebruiken.
Afgelastingen worden uiterlijk 17.00 uur via de app aan alle teams doorgegeven.

42. Doorschuiven talentrijke voetballers naar een oudere leeftijdsgroep:
In principe wordt er in de winterperiode bekeken welke spelers uit een selectieteam in de jeugdafdeling in
aanmerking komen om met een hogere leeftijdscategorie 1x per week mee te trainen.
43. Meetrainen talentrijke A spelers met 1e  of 2e  elftal:
Talentrijke spelers uit de A1 met potentie om 1e  en 2e  elftal speler te worden krijgen na de winterstop de
mogelijkheid om mee te trainen met het 1e  of 2e  elftal. Hierbij worden JC en de TC selectie-elftallen betrokken.
44. Ledenadministratie en Contributie-inning:
De leden- en contributieadministratie is ondergebracht bij Harry Harmsen. Hij is beheerder van het
KNVB-programma Sportlink. Waaronder o.a.:
- Wedstrijdzaken (wekelijkse wedstrijdprogramma, tuchtzaken, digitale wedstrijdformulier)
- Persoonsgegevens van leden (met o.a. Verenigingsfuncties,betalingsgegevens)
- Contributie-administratie
Aanmeldingen nieuwe leden en mutaties:
- Aan- en afmeldingen of andere mutaties gaan via de afdelingswedstrijdsecretarissen naar de ledenadministratie.
- De ledenadministratie verwerkt de ingevulde formulieren en stelt de KNVB op de hoogte.
- De ledenadministrateur krijgt van de KNVB de goed- of afkeuring.
- Overschrijvingen wordt gedaan door de ledenadministrateur met mede weten van wedstrijdsecretarissen.
- Opzeggingen worden door de ledenadministrateur verzorgt incl. afmelding bij de KNVB.
- Jaarlijkse teaminschrijvingen doorgeven aan de KNVB
- Jaarlijkse overzichten opstellen(intern) teamindelingen jeugd en senioren.
Op dit moment is de jaarlijkse contributie voor:
Senioren
€ 205,00
Junioren
€ 130,00
Pupillen
€ 110,00
Donateurs
€ 30,00
Donateurs/lid KNVB € 40,00
Kidsclub
€ 50,00
Kledinggeld
€ 25,00 (geldt voor alle voetballende leden)
Gezinskorting:
Wanneer een gezin meerdere leden heeft bij de junioren en/of pupillen geldt een gezinskorting. Het 2e  lid krijgt
dan op jaarbasis een korting van € 7,50, het 3e  en de daarop volgende leden krijgen elk een korting van € 15,00.
Automatische incasso:
Op het aanmeldformulier staat dat wij in 4 termijnen de contributie automatisch van de giro- of bankrekening
innen.
Contributie zal geïnd worden:
*Bij contributie afschrijven van het gehele seizoen ineens omstreeks 1 oktober
*Contributie afschrijven in 4 termijnen , 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni van het lopende seizoen.
Het kledinggeld, welke geldt voor alle voetballende leden, zal geïnd worden op 1 februari van het lopende
seizoen.
Niet automatische betaling
Diegene die de contributie niet betalen via de automatische incasso zal 5 euro extra betaald moeten worden
Wehl, 3 oktober 2016
Hemmie Caldenhoven

Bijlage: contactpersonen en coordinatoren per 1.10.2016 (niet genoemd in deze nota)
– Materiaalbeheer
Theo Bal
– Vertrouwenspersoon
Simone Pastoors
– coördinator VOG
Theo Jansen
– coördinator kledinglijn
Nordin Dallali
– coördinator A lijn
Sander Wijnen
– coördinator B lijn
Andre Pastoors
– coördinator C lijn
– coördinator D lijn
Nick Jansen
– coördinator E lijn
Marco Godschalk
– coördinator F lijn + Kids
Kevin Evers
– coördinator scheidsrechters Sen.
Bennie Jansen
– coördinator scheidsrechters jeugd Gerard Timessen
– coördinator jeugdtoernooien
Rob Linnenbank
– coördinator zaalcompetitie jeugd
Ron Gerritsen en Frank Welling
– coördinator Kuppens Instuif
Paulien Hebing en Rob Linnenbank
– Stagebegeleider Graafschap College Bas Helmink
– coördinator cursus scheidsrechters
– Coördinator trainerscursussen
– coördinator Techniektrainingen
Marco Godschalk
– coördinator velddienst jeugd
Jan van Arem
– coördinator velddienst senioren
Bennie Jansen
– coördinator scheidsrechters sen.
Bennie Jansen
– coördinator scheidsrechters pupillen Paulien Hebing
– Indeling trainingsveld/kleedkamers Andre Pastoors
– Verzorging
Frank Ros en Peter Koster
– Coördinator keeperstrainers
Marco Godschalk en Paulien Hebing
– Trainers KIDS
Bennie Verstegen
– Commissie jeugdtoernooien
Rob Linnenbank
en Paulien Hebing
– Commissie seniorentoernooien
Bennie Jansen
– coördinator kersttoernooi vrijwilligers
Marco Godschalk
– Voorz. commerciële zaken
Nordin Dallali
– Voorzitter bestuur
Ivo du Plessis
– Penningmeester bestuur
Jeroen Freriks
– Secretaris bestuur
Kris van de Westeringh
– Bestuurslid commerciële zaken
Nordin Dallali
– Bestuurslid
Roy Smit
– Keeperstrainers:
Michel van Uhm en Jarno Besselink

